
 

 
 

  

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 55 zbatuar nga TOKA 

Emri i projektit: “contACT – kampe verore multi-etnike, në shërbim të komunitetit“ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim - TOKA 
Partnerët: Komuna e Prishtinës, VoRAE 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.5  
 

Qëllimi i projektit: Ky projekt ka për qëllim që të aktivizoj të rinjtë kosovarë nga të gjitha grupet etnike përmes programeve të 
bazuar në përvojë dhe aktiviteteve të shërbimeve në komunitet të implementuara gjatë kampeve verore – në 
mënyrë që të ndihmoj komunikimin dhe bashkëpunimin ndër-etnik, të zhvilloj shkathtësi dhe të fuqizoj të 
rinjtë për t'u bërë qytetarë aktiv përmes projekteve të shërbimeve në komunitet. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Lidhje më të fortë dhe përfshirje të të rinjve të komuniteteve shumicë dhe jo shumicë – gjë që e cila sjell 
thyerje të stereotipeve për njëri-tjetrin, 

2. Fuqizimin e bashkëpunimit në mes të të rinjve me formim të ndryshëm kulturor dhe etnik të cilët jetojnë 
në Kosovë, 

3. Vetëdije dhe veprimtari të shtuar sociale, përmes projekteve të përbashkëta të shërbimeve në 
komunitet të implementuar në kampe, 

4. Zgjerim të mëtejshëm të përfshirjes së minoriteteve në jetën sociale, politike dhe ekonomike,  
5. Dije të shtuar mbi diversitetin kulturor në Kosovë, 
6. Komunikim dhe bashkëpunim të shtuar ndër-kulturor, 
7. Vetëbesim, të menduar kritik dhe aftësi të shtuara në zgjidhjen e problemeve, të cilat kërkohen në tregun 

e sotëm të punës. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

Përgatitje për kampet 
1. Aktiviteti 1 - Zhvillimi i programeve për 5 kampe 
2. Aktiviteti 2 - Rekrutim i të rinjve dhe kamp trajnues 
3. Aktiviteti 3 - Shpërndarje dhe Komunikim, si dhe rekrutim të pjesëmarrësve 
4. Aktiviteti 4 - Koordinim të Logjistikës 
Implementim të kampeve 
1. Aktiviteti 5 – Kampi Mbijetesa në Natyrë 
2. Aktiviteti 6 – Kampi Rajonal 
3. Aktiviteti 7 – Kampi 1 i Super-Vullnetarëve 
4. Aktiviteti 8 – Kampi Ndërkombëtar 
5. Aktiviteti 9 – Kampi 2 i Super-Vullnetarëve 
6. Aktiviteti 10 – Vlerësim i Ndikimit 

Shtrirja gjeografike: Vendndodhja e implementimit të projektit: Prishtinë, Kosovë 
Shtrirja gjeografike: Kosova, Evropa Juglindore, Evropa, Izrael, Shtetet e Bashkuara të Amerikës  

Grupet e synuara:  Të rinj të grupmoshës 12-18 vjeçare nga të gjitha minoritetet në Kosovë (serbë, boshnjakë, goranë, 
egjiptianë, ashkalinjë, turq dhe romë). 

 Të rinjtë shqiptarë janë përfitues të rëndësishëm, për shkak se ekspozimi dhe bashkëpunimi me 
minoritetet etnike do të zhvillojë të kuptuarit e tyre të Kosovës si një mjedis multi-etnik. 

 Të rinjtë nga regjioni dhe më gjerë do të përfitojnë nga të mësuarit për Kosovën, si dhe do të krijojnë 
miqësi me të rinjtë kosovarë. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

31,883.39 EUR 

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka) 

 Komuna e Prishtinës siguron një donacion në shenjë mirësie prej 14,250 Euro për akomodim dhe 
përdorim të objektit në Qendrën Residenciale për të Rinj Gërmia. 

 WWF Adria ofron 11,328 Euro për 5 kampeve gjatë vitit 2018. 

Personat Përgjegjës 
dhe kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Leon Gojani, Koordinator i Projekteve, leon@toka-ks.org , 0037745540670  
Granit Zhubi, Koordinator Administrativ dhe i Financave,  granit@toka-ks.org , 0037745685859 
Renea Behluli, Menaxhere e Programit, renea@toka-ks.org , 0038649621177  

Kontaktet e 
Organizatës: Adresa, 
e-maili, telefonat. 

Adresa:Rruga Meto Bajraktari, Nr 4-1 10000 Prishtina, Kosova 
Telefoni: 00383 (0)38 704 560 
Email:info@toka-ks.org 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

Webfaqja e Organizatës: www.toka-ks.org ; Facebook: @uneTOKA; Instagram: @toka_ks 
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